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التعليم

كل يوم يُقدّم WEFTEC Connect مجموعًة 

متنوعًة من أحداث التعلم التفاعلية في 

الوقت الفعلي وستتوفر عروض تقديمة 

تتضمن جلسات فنية عند الطلب عندما 

يفتح WEFTEC Connect وستكون متاحة 

بالوصول إليها في أي وقت ولمدة عام كامل. 

الجلسات الفنية

حوالي 150 جلسًة في المسارات التالية:

األبحاث واالبتكار	 

القضايا الصناعية وتقنية المعالجة 	 

تصميم وإجراءات معالجة مياه الصرف 	 

البديلة

عمليات تشغيل المنشآت وصيانتها	 

إدارة الترسبات والمواد الصلبة الحيوية	 

التطهير والصحة العامة	 

أنظمة التجميع	 

إدارة مياه األمطار	 

إدارة موارد مستجمعات المياه 	 

واستدامتها 

إدارة المرافق وقيادتها 	 

استصالح المياه وإعادة استخدامها	 

الرؤى المستقبلية، والقضايا العالمية، 	 

واالستدامة 

منصة العارضين

منصة عارضي WEFTEC Connect تُتيح 

لك التحدث مباشرًة مع مورّدي المنتجات 

ومورّدي الخدمات األكثر اّطالًعا في القطاع. قم 

بترتيب توقيتات المواعيد، ومشاهدة عروض 

توضيحية بالفيديو، وتنزيل الموارد، وجدولة 

اجتماعات متابعة.

ابحث عن العارضين حسب االسم، أو فئة 

المنتجات، أو الموقع لتجد ملف تعريفي 

خاص بشركاتهم. استخدم المطابقة بالذكاء 

االصطناعي لتحديد جهات اتصال معّينة تريد 

االجتماع بها والدردشة الفورية معها أو تحديد 

موعد الجتماعات فيديو 1:1.

ملفات تعريف العارضين تشمل

وصف الشركة	 

معلومات موقع الويب	 

فئات المنتجات	 

معلومات جهات االتصال	 

التنزيالت ومقاطع الفيديو الخاصة 	 

بالمنتجات

جدولة االجتماعات	 

ما هي التكنولوجيا التي سأشاهدها 
في منصة العارضين؟

المواد الصلبة الحيوية والرواسب الطينية 	 

المواد الكيميائية والمعالجة الكيميائية	 

العمليات التعاقدية 	 

معالجة مياه الشرب	 

 هندسة واستشارة 	 

المعدات/العمليات 

النفايات الصناعية والنفايات الخطرة	 

إنترنت األشياء في المجاالت الصناعية	 

أدوات اإلدارة، وعناصر التحكم، واألتمتة	 

مضخات أنظمة التجميع والمواسير، 	 

والصمامات، والمحركات 

معدات السالمة	 

انتقاء العينات والخدمات/المعدات 	 

المعملية 

 معالجة المواد الصلبة/	 

إدارة المواد الصلبة الحيوية 

 عمليات/معدات 	 

معالجة مياه األمطار 

 عمليات/معدات 	 

معالجة مياه الصرف

تعلُّم تفاعلي حي يتضمن أسئلة وأجوبة	 

عروض تقديمية فنية مسجلة مسبًقا	 

عرض المحتوى عند الطلب لمدة عام كامل	 

 التحدث مباشرًة مع موّردي المنتجات والخدمات في	 

قطاع المياه

ترتيب مواعيد 1:1 تدعم الصوت/الصورة أو التراسل 	 

مباشرًة مع جهات اتصال الشركة

مشاهدة عمليات طرح المنتجات بالفيديو وعروض 	 

توضيحية عن األجهزة وتنزيل الموارد

التواصل مع المجتمع من خالل قنوات الدردشة الصوتية أو 	 

الموائد المستديرة التي تدعم الصوت/الفيديو

استخدام تكنولوجيا الذكاء االصطناعي في التبادالت بين 	 

األقران لعمل مطابقة بينك وبين أحد الحاضرين أو أحد 

العارضين بناًء عىل البيانات التي تُقّدمها حين إنشاء الملف 

التعريفي للمشارك الخاص بك

WEFTEC Connect هو تجربة تعلُّم ديناميكية وشاملة، تُحّقق أكبر استفادة يُحّققها الحدث الشخصي الذي 
نقيمه، وتُعيد تشكيله للعالم االفتراضي، وتُقّدمه لك مباشرًة. 
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ساعات العارضين 

 االثنين 5 أكتوبر )تشرين األول( – 

 الجمعة 9 أكتوبر )تشرين األول(

من 12:00 مساًء إىل 2:00 مساًء

يمكنك الوصول إىل منصة العارضين في أي وقت، ولكن ستتوفر 

ص لجلسات تقديم الحلول،  أيًضا ساعات العارض؛ أي الوقت المخصَّ

واجتماعات العمالء، وطرح المنتجات عىل الهواء مباشرًة، والعروض 

التوضيحية.

الشبكات

حّقق أكبر استفادة من تجربة WEFTEC Connect عن طريق استخدام 

أدوات التفاعل التي لدينا. 

شارِك في جلسات تفاعلية وانضم إىل غرف المناقشة مع 	 

المتحدثين، وقادة القطاعات، وأقرانك.

تحدَّث مع مجتمع الممارسة من خالل قنوات الدردشة النصية أو 	 

الموائد المستديرة التي تدعم الصوت/الفيديو.

استخدم تكنولوجيا الذكاء االصطناعي إلقرانك في محادثات 1:1 مع 	 

الحاضرين والعارضين اآلخرين الذين يشاركون اهتماماتك بناًء عىل 

البيانات التي تُقدّمها حين إنشاء الملف التعريفي للمشارك الخاص 

بك.

استمتع بالمرح مع زمالئك وعائلتك في األحداث االجتماعية، مثل 	 

فيلم يوم اإلثنين، وجوائز اتحاد بيئة المياه )WEF( والحفل الرئاسي، 

وحفلة إسدال الستار، والمزيد! 

سعر قياسي
بعد 14 أغسطس 2020

غير العضوالعضو

$499$399الوصول الكامل

$60$30منصة العارضين فقط

 جلسة االفتتاح العامة 
WEF وجوائز

بال رسومبال رسوم

 الوصول الكامل يتضمن الوصول إىل جميع
 المحتوى الفني والشبكات، ومنصة العارضين،

حيث يبقى الوصول متاحًا لمدة عام كامل.

 لمزيد من المعلومات 

www.weftec.org  :WEFTEC حول

 للتسجيل: 

www.weftec.org/register
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